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TAHQIQ RISALAH UNTUK MENGOKOHKAN UKHUWAH DAN ISHLAH 

Ini adalah sebuah tanggapan dari sebuah tulisan yang dimuat pada harian Republika dan Jawa Pos tertanggal 1 

Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh DPP PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang berjudul “RISALAH UNTUK 

MENGOKOHKAN UKHUWAH DAN ISHLAH”, dan demi menegakkan hujjah kepada umat khususnya yang 

sebagian besar tidak memahami hakikat dibalik semua ini. Serta demi menyebarkan ilmu syar’i maka kami 

berkewajiban memberikan sedikit penjelasan secara ilmiyah, tanpa diiringi ketidakadilan. Dalam memberikan 

komentar kami hanya memberikan catatan kaki tanpa merubah isi tulisan tersebut. Berikut adalah isi dari 

tulisan tersebut: 

“RISALAH UNTUK MENGOKOHKAN UKHUWAH DAN ISHLAH” 

DPP PKS bersyukur kepada Allah SWT dan menyampaikan penghargaan yang tulus kepada pimpinan 

PB NU dan PP Muhammadiyah, yang telah bersepakat untuk menghadirkan kondisi yang kondusif 

bagi ummat dan perbedaan keduanya dalam penentuan 1 Syawal 1428 H / Hari Raya ledul Fitri 

disikapi dengan semangat saling menghormati agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. 

Di tengah menguatnya semangat berukhuwah dan bertoleransi terhadap perbedaan furu'iyah
3
. DPP 

PKS prihatin dengan masih terus disebarkannya beragam informasi yang tidak bertanggung jawab 

seperti pengedaran selebaran atau fotokopi-an yang mengatasnamakan DPD/DPP PKS, juga melalui 

ceramah atau pengajian yang bisa menjadi fitnah terhadap PKS, dan dapat mengganggu iklim 

ukhuwah
1
 yang sedang dijalin serta dikhawatirkan dapat mengurangi kekhusyu'an beribadah puasa. 

Untuk itulah DPP PKS perlu menyampaikan klarifikasi dan keterangan sebagai berikut : 

1. Tak seperti kelompok yang disebut sebagai Wahabi
2
, PKS adalah Partai politik yang beraktifitas di 

NKRI, yang menjadikan partai sebagai sarana/washilah untuk berdakwah dan menyebarkan yang 

ma'ruf dengan tetap menghormati perbedaan furu'iyah
3
, mengedepankan ukhuwwah dan 

memahami bahwa ikhtilaf ijtihad bisa menjadi rahmat
4
. Karenanya melakukan tabdi' 

                                                            
1
 Iklim ukhuwah seperti inikah yang diidamkan oleh PKS, sekedar kondisi yang tenang 
dan membiarkan umat tetap berpecah di dalam dada-dada mereka?! Sudah menjadi 

rahasia umum, bahwa masing-masing ormas tersebut memiliki pemahaman yang jauh 

berbeda dan di antara mereka saling mengklaim mereka yang benar yang lain salah, 

ini alamiyah sebab yang benar tentunya hanya satu, tidak mungkin semuanya adalah 

benar. 

 
2
 Siapakah yang dimaksud dengan kelompok Wahhabi oleh PKS?! Tidak lain adalah 

Dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, lantas ada apa dengan dakwah Wahhabi? PKS 

ingin mengaburkan hakikat dakwah ini dan membuat opini bagi orang awam seolah-olah 

“Wahhabi adalah kelompok sempalan yang telah menyimpang dari Islam”. 

 
3
 Sesungguhnya PKS dan mayoritas kadernya tidak memahami apa makna furu’iyah dan 

batasannya, sehingga perbedaan akidah mereka golongkan kedalam furu’iyah. dapat 

dilihat pada kenyataan di lapangan, kader PKS mana yang dapat menjelaskan kepada 

umat “ini tauhid ini syirik dan itu sunnah itu bid’ah”? 

 
4
 Ukhuwah seperti apakah yang diharapkan oleh PKS, ukhuwah jasadiyah sajakah? 

sedangkan keyakinan dan pemahaman mereka berselisih satu sama lainnya serta 

menetapkan itu hanya masalah ikhtilaf ijtihadiyah belaka! Atas dasar apakah PKS 

berkata perselisihan seperti itu menjadi rahmat?! Biar saya sebutkan dalil yang 

menjadi pegangan PKS, (���� ���� 	
���) artinya: “Perselisihan umatku adalah rahmat”. 
Dinukil Al munawi dalam kitabnya Faidlul Qodir Syarh Jamiush Shoghir (juz 1 

hal.22) Hadits ini laa ashla lahu (tidak ada asal-usulnya) dan Syaikh Al Albani 

memuatnya pada Adl Dla’ifah No. 57. Secara matan saja sangat jelas kebatilannya 

meski oleh orang bodoh sekalipun, apalagi yang masih diberi akal sehat, yaitu 

perkataan mereka dapat diambil pengertian “bila berselisih adalah rahmat maka 

persatuan adalah azab?!”. MAKA akan bertentangan dengan sabda Rasulullah �: 
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(membid'ahkan) dan takfir (mengkafirkan) para ulama apalagi para Wali songo yang sangat berjasa 

itu bukanlah Manhaj PKS yang menganut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah
5
. Karenanya PKS tidak pernah 

mengeluarkan surat edaran yang berisi hujatan maupun pengharaman terhadap peringatan Maulid, 

Tahlilan, Barzanji yang dilakukan oleh ummat Islam di Indonesia penganut Ahlul Sunnah Wal jamaah 

Jadi fotokopi-an surat edaran yang mengatasnamakan DPP tanpa ada yang menandatanganinya dan 

menggunakan kop yang berbeda itu adalah palsu dan merupakan fitnah terhadap PKS
6
.  Maka tidak 

                                                                                                                                                                                         
 

"Artinya : “Berjama’ah adalah rahmat sedangkan berpecah-belah adalah adzab.”  

[HR. Ahmad (IV/278) dan Ibnu Abi ‘Ashim (no. 93), dari Sahabat an-Nu’man bin 

Basyir Radhiyallahu 'anu. Lihat Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 667).] 

 
5
 PKS sedang membuka aib sendiri namun mereka seraya menuduh kelompok yang mereka 
sebut Wahhabi adalah tukang Tabdi’ dan Takfir, padahal Salafi (mereka memanggilnya 

Wahhabi) tidak sembarangan dalam masalah ini dan para ulamanya sangat keras dalam 

memperingatkan kepada para jama’ah/kelompok yang gemar men-takfir dan men-tabdi’ 

secara serampangan, namun PKS telah mangamalkan ungkapan “maling teriak maling”, 

melemparkan tuduhan bathil kepada yang mereka sebut “Wahhabi”. Padahal sejatinya 

PKS ini bermanhaj Ikhwanul Muslimin “At Takfiri”, ini bukan asal bicara seperti 

PKS yang asal cuap-cuap tak punya hujjah, berikut kami kutipkan pernyataan para 

ulama PKS (Ikhwanul Muslimin):  

 

Sayyid Quthb berkata: “Manusia seluruhnya dan termasuk di dalamnya, mereka yang 

senantiasa mendengung-dengungkan di tempat adzan, baik dibelahan timur maupun 

barat bumi, kalimat : Laa ilaaha illallah, tanpa bukti dan konsekwensi …., dan 

mereka adalah yang berat dosanya, dan paling keras siksaannya pada hari kiamat, 

karena mereka telah murtad menuju peribadatan hamba, setelah petunjuk itu jelas 

bagi mereka, dan setelah memeluk agama Allah” [Sayyid Quthb: Fii Zhilalil Qur’an 

(2/1057)]. 

 

Sayyid Quthb berkata : “Sesungguhnya, sekarang ini tidak ada satu negara atau 

masyrakat muslim pun di muka bumi, kaidah berinteraksi dengan mereka adalah dengan 

syari’at Allah dan fiqih Islam” [Fii Zhilalil Qur’an 4/2122].  

 

Salim Al-Bahnasawy [Penulis dari kalangan Ikhwanul Muslimin, pernah tinggal di 

Kuwait] berkata : “Sayyid Quthb telah mengadopsi sebagian pendapat Al-Maududi 

serta menampilkannya dalam tulisan-tulisannya, dan lebih khusus pada juz ke-7 dari 

tafsir Fii Zhilalil Qur’an, kemudian datang suatu kaum berkesimpulan atas dasar 

hal itu, bahwa kaum muslimin telah kafir, karena mereka mengucapkan syahadat tanpa 

mengetahui maknanya, dan tanpa mengamalkan isinya, sehingga meskipun mereka 

sholat, puasa, haji dan menyangka bahwa diri mereka kaum muslimin, maka sama 

sekali tidak merubah kekafiran mereka” [Al-Hukmu wa Qodhiyah Takfiril Muslimin 

hal: 50]. 

 

Nah.... ketahuan bukan si rampok teriak maling, Sayyid Quthb ini adalah ulama 

besar bagi kalangan aktipis dan aktebal PKS (Ikhwanul Muslimin). Memang kata Ahlu 

Sunnah Wal Jama’ah sering dicatut oleh berbagai firqah meskipun dalam pemahaman 

dan pengamalannya mereka sangat jauh dari apa yang dimaksud dengan Ahlu Sunnah wal 

Jama’ah itu sendiri, apakah karena ketidakpahamannya akan makna kalimat tersebut 

atau....? Jadi apakah ada Ahlu Sunnah yang gemar melakukan bid’ah?! Jadi apakah 

sama Ahlu Sunnah dengan Ahlu Bid’ah? 

 
6
 PKS membantah telah mengeluarkan surat edaran yang melarang perbuatan bid’ah dan 
syirik tersebut, kami tidak menyangkal pernyataan PKS yang ini. Pernyataan ini 

mempunyai mafhum mukhalafah bahwa “PKS mendukung acara-acara bid’ah dan Syirik 

tersebut”. Apakah PKS dan para ulamanya (bila memang ada Ulama diantara 

mereka)tidak mengenal apa itu tahlilan, maulidan, barzanji dan aneka acara bid’ah 

lainnya?! Bila mereka belum paham, berikut sedikit pembahasan dari kami: 

  

“Amma ba’ad. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah dan sebaik-

baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad �. dan seburuk-buruk perkara adalah yang 
diada-adakan dan setiap bid’ah itu sesat. (HR. Muslim Nomor 867) 
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aneh bila kader PKS seperti DR Nur Mahmudi Ismail yang juga adalah Walikota Depok, 

menyelenggarakan peringatan Maulid dengan penceramah K.H Zainuddin MZ dan Habieb Rizieq 

Shihab
7
.  

                                                                                                                                                                                         
 Memang, mengucapkan kalimat tahlil, sholawat dan berdzikir itu disyariatkan, akan 

tetapi kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah � dan para shahabat menjalankan 
syariat tersebut. Apakah Rasulullah � dan para shahabatnya melakukan Tahlilan, 
Maulidan serta membaca Barzanji, dll??? 

 

 Sebagian besar muslim di negeri kita ini yang mengaku ahlu sunnah wal jama’ah 

mengklaim sebagai pengikut Imam Asy Syafi’i, namun apa kata Imam Syafi’i tentang 

Tahlilan?! 

  

Al Imam Asy Syafi’i berkata dalam kitabnya Al Umm (I/318): 

“Aku benci al ma’tam yaitu berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit meskipun tidak ada 

tangisan, karena sesungguhnya yang demikian itu akan memperbaharui kesedihan.” 

 

Juga dalam kitabnya Al Umm (I/248) 

“Aku membenci berkumpul-kumpul dalam kesusahan, yaitu berjama’ah, walaupun mereka 

tidak menangis; karena hal itu akan mempebaharui kesedihan, membebani biaya, 

bersamaan dengan riwayat yang telah lalu tentang hal ini.” 

 

Riwayat yang dimaksud adalah: 

Dari Jarir bin Abdullah Al Bajalii, ia berkata: “Kami (yakni para sahabat 

semuanya) memandang bahwa berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit dan membuatkan 

makanan sesudah ditanamnya mayit termasuk bagian dari niyahah (meratap).” (HR. 

Ahmad 2/204 dan Ibnu Majah no. 1612 (ini adalah lafaznya)). 

 

BAHKAN Telah berkata Syaikh Ahmad Abdurrahman Al Banna (ayahanda Hasan Al 

Banna Al Ikhwanul Muslimin) di kitabnya Fathurabbani Tartib Musnad Imam Ahmad 
bin Hambal  (8/95-96): 

Telah sepakat Imam yang Empat (4 Imam Mazhab) atas tidak disukainya ahli mayit 

membuatkan makanan untuk orang banyak yang mana mereka berkumpul di situ berdalil 

dengan hadits Jarir bin Abdullah. Dan Zhahirnya adalah HARAM karena meratapi mayit 

hukumnya haram, sedangkan para sahabat telah memasukkannya (yakni berkumpul-kumpul 

dirumah ahli mayit) bagian dari meratap dan dia itu haram. 

 

Sebagian besar umat ini mengaku Ahlu Sunnah dan PKS pun mengaku demikian, lalu 

bagaimana asal muasal Maulid yang senantiasa mereka rayakan tiap tahunnya?? 

 

Pencetus acara maulid adalah bani ubaid, Ubaidiyyun Al Qaddah pada awal abad ke4 

H, Ubaidiyun adalah penguasa Irbal bani fatimiyah (Syi’ah Ismailiyah) lihat kitab 

Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Ahmad At Tuwaiziri “Al Bida' Al Hauliyah”. 

 

Siapa bani ubaid? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang mereka, 

beliau menjawab: "Mereka adalah orang yang paling fasik dan paling kufur. Siapa 

yang memberikan kesaksian bahwa mereka (bani Ubaid) adalah orang beriman, Taqwa 

atau benar nasabnya, maka dia bersaksi tentang sesuatu yang tidak diketahuinya" 

(Bida’ Hauliyah 141). 

 

Sedangkan mengenai Barzanji, sudah tidak tertutup lagi kalimat-kalimat kesyirikan 

yang terdapat di dalamnya bagi orang yang dapat berbahasa arab dan dapat memahami 

Tauhid dengan baik. Permasalahannya apakah pentolan PKS memahami tauhid dengan 

baik?? Atau yang mereka pahami hanyalah manajemen organisasi, politik dan ilmu 

untuk memperoleh kekuasaan?! 

  
7
 PKS berusaha menarik simpati dengan memproklamirkan, bahwa kader PKS juga 

melakukan Maulid. Dimanakah keteguhan PKS untuk menegakan Sunnah dan mematikan 

Bid’ah? Hanya demi menampung suara dan pendukung hingga rela mengorbankan 

Syari’at. inilah pembukaan kedok PKS oleh PKS sendiri, “bahwa hakikat dan tujuan 

PKS selama ini hanyalah mencari simpati rakyat agar mereka mendapat kedudukan dan 

kekuasaan”, dan perkataan mereka “ingin menegakkan Syariat Islam” hanyalah isapan 

jempol belaka dan dusta, sedangkan pada saat yang sama mereka melecehkan dan 

merendahkan syari’at, jadi syari’at Islam seperti apa yang ingin mereka tegakkan? 
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2. PKS dalam melakukan aktifitasnya selalu mementingkan pengamalan prinsip tasamuh dan ta'awun 

dan berorientasi kepada khidmatul ummah dengan tetap menghormati kekhasan dari masing-

masing organisasi maupun pilihan hasil ijtihadnya, selama ia memang mempunyai rujukan di dalam 

Al-Quran, Assunnah maupun mazhab ahlu sunnah wal jamaah
8
, apalagi banyak kader dan simpatisan 

PKS berasal dari berbagai macam latar belakang ormas keagamaan, seperti dari NU, 

Muhammadiyah. DDII, Persis, PUI, Hidayatullah dan lain-lain
9
. Karenanya PKS tidak akan pernah 

mengeluarkan doktrin untuk mengambil alih apalagi menguasai Masjid, jadwal Khotib, Rumah Sakit, 

Sekolah atau amal usaha milik organisasi lain
10

. PKS bahkan menginstruksikan kepada seluruh 

                                                                                                                                                                                         
Semoga Allah � membuka wajah asli mereka bagi umat Islam sehingga tidak mudah 

tertipu dengan slogan-slogan yang mereka ucapkan.  

 
8
  Apakah Tahlilan, Maulid dan Barzanji punya rujukan dari Al Qur’an dan Sunnah serta 
atsar dari para shahabat, bahwa mereka melakukan hal tersebut dan fatwa dari para 

ulama Ahlu Sunnah seperti Imam yang empat pernah menganjurkannya?? Demikian itu 

(hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. “….Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti 

kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar".” (Al Baqarah: 111) 

 

PKS berkata, “menghormati kekhasan dari masing-masing organisasi maupun pilihan 

hasil ijtihadnya” Namun ini tidak mereka berlakukan kepada kelompok yang mereka 

sebut “Wahhabi”, meskipun wahhabi ini memiliki banyak dalil. Lalu apakah cemeti 

itu hanya milik PKS saja, yang lain tidak boleh? 

 
9
 Inilah wajah PKS dalam hal persatuan, mereka hanyalah berusaha mengumpulkan jasad-
jasad kaum muslimin belaka, dan mengabaikan persatuan diatas manhaj nubuwah yang 

hakiki. Persatuan seperti ini tidak lain seperti persatuannya supir mikrolet, 

berseragam sama, trayek sama akan tetapi hati mereka satu dengan yang lain 

bersaing memperebutkan penumpang saling menjegal. Atau kalau tidak mau disamakan 

dengan mikrolet, perhatikan firman Allah �:  

 

“Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam 

kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama 

mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu sedang hati mereka 

berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang 

tiada mengerti.” (Al Hasyr: 14) 

 

Dalam ayat tersebut Allah � menceritakan karakter yahudi, duhai… alangkah 

miripnya karakter Yahudi tersebut dengan persatuan yang sedang mereka jalin dan 

bina. 

 

Namun wajib diketahui bahwa persatuan itu dibangun di atas ittiba’ (ketaatan) 

kepada As-Sunnah bukan di atas bid’ah. Kebanyakan firqah-firqah yang mencela 

adanya perpecahan dan mengajak kepada persatuan, yang mereka maksud dengan per-

pecahan adalah golongan yang menyelesihi mereka meskipun golongan itu berada di 

atas kebenaran. Sedangkan yang mereka maksud dengan persatuan adalah kembali 

kepada prinsip dan manhaj mereka. Padahal prinsip dan manhaj mereka telah 

menyimpang dari jalan ash-Shirath al-Mustaqiim (jalan yang lurus). Oleh karena itu 

apabila terjadi perselisihan hendaklah dikembali-kan kepada Allah � dan 

Rasulullah � dengan pemahaman Salafush Shalih. 
Ahlus Sunnah menyuruh kepada persatuan ummat Islam atas dasar Sunnah dan melarang 

berpecah-belah serta bergolong-golongan. Ahlus Sunnah juga menyuruh ummat Islam 

untuk berada dalam satu barisan di atas Sunnah Rasulullah � dalam menghadapi 

musuh-musuh mereka 

  
10
 Memang mereka tidak melakukan hal tersebut dengan mengatasnamakan PKS akan tetapi 

kader-kader mereka yang telah terbina, melakukan hal tersebut. Mungkin orang awam 

tidak dapat mencermatinya dan mungkin pentolan PKS juga tidak menyadarinya. Berapa 

banyak Majelis Ta’lim yang membahas Tauhid mereka musuhi dan menghasud masyarakat 

untuk mengusirnya? Berapa banyak majelis talim yang mengajak umat menjalankan 

sunnah mereka katakan “pemecah persatuan”? Berapa banyak masjid jika ingin 

diadakan majelis ilmu mereka memprovokasi, “ini majelis Wahhabi”? Berapa banyak 

Ustadz yang bila menjelaskan “ini Syirik ini Bid’ah”, mereka langsung mengirim 
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kadernya untuk membantu ummat yang menjadi korban gempa di Yogjakarta dan lain-lain dengan 

berkomunikasi dengan para donatur untuk membangunkan/membangun kembali Masjid-masjid 

yang diwakafkan misalnya kepada Muhammadiyah di Prambanan
11

. 

3. PKS sebagai organisasi politik tidak memiliki sekolah maupun Radio partai, memang kader-kader 

PKS banyak yang bergerak dalam bidang pendidikan maupun media, tetapi tidaklah seluruh sekolah 

yang berlabel ISLAM TERPADU dikelola oleh kader PKS, tetapi kalau ada Radio yang selalu 

menyiarkan ajaran tentang pengkafiran/ pembid'ahan Wali songo apalagi Syeikh Abdul Qodir Al-

jailani, sebagai mana isu yang beredar, pasti bukan dari kader/simpatisan PKS
12

. 

                                                                                                                                                                                         
peringatan kepada pengurus masjid, “itu majelis Wahhabi yang akan memecah 

persatuan”? 
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 Inilah jadi diri PKS, mereka berusaha menarik perhatian umat agar bersimpati 

padanya sehingga saat PILKADA atau PIL-PIL yang lain mereka sudah memiliki 

tabungan suara sejak dini. Bila memang mereka benar-benar ikhlas karena Allah �, 

mengapa mereka menyebutkan amal-amal mereka? Rasulullah � bersabda: 
 

"Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. "Mereka 

(para Shahabat) bertanya: "Apakah syirik kecil itu, ya Rasulullah?". Beliau � 
menjawab: "Yaitu riya'"[ HR. Ahmad (V/428-429) dari Shahabat Mahmud bin Labid 

Radhiyallahu 'anhu. Berkata Imam al-Haitsami di dalam Majma'uz Zawaa'ij (I/102): 

"Rawi-rawinya shahih”] 

 

Maka akan sia-sia amal jika dilandasi dengan riya, tidak ikhlas. Saya kira salah 

satu yang menjadi tujuan utama mereka adalah agar nama PKS harum dimata umat 

sehingga kelak jika musim PILKADA atau PIL yang lain mereka akan memperoleh suara 

yang banyak. Subhanallah! 

Bukti nyata, dapat kita lihat dengan mata kepala sendiri ketika mereka mengadakan 

bakti sosial, POSKO bencana dan yang sejenisnya mereka selalu mengibarkan bendera 

PKS atau minimal mereka selalu menyebutkan amal mereka ini dari PKS. Bahkan kalo 

perlu mereka mengundang wartawan-wartawan dan kegiatan mereka ini mereka liput 

dalam media, setidaknya milik mereka dan situs-situs resmi mereka. 

Lihat juga barang-barang yang disumbangkan, pasti selalu menempelkan logo PKS, 

hingga air gelas kemasan plastik saja tidak luput mereka pasangkan logo PKS. 

Subhanallah! 

 

Seringkali kader mereka berkata, “inilah sumbangsih PKS pada umat”. Subhanallah! 

Acap kali mereka juga berkata, “mana sumbangsih Salafi (mereka menyebutnya 

Wahhabi) pada umat?”. Yaa ikhwan… kami tidak butuh ridho manusia, dan kami tidak 

perlu mengumumkan amal seperti perbuatan kalian, yang kami harapkan hanyalah ridho 

dari Allah � semata. 

 
12
 Saya kira radio yang mereka maksudkan adalah Rodja 756 AM (Jabotabek), 107.9 FM 

(Cileungsi). Hang FM (Batam), dan Radio Streaming Rodja. Sekolah terpadu memang 

tidak semuanya dikelola kader PKS, akan tetapi dapat kita lihat apa yang terjadi 

saat sekolah dikelola kader PKS? Siswa-siswanya dididik untuk menjadi kader PKS 

dan diajarkan bernasyid dan bermain musik, berdemontrasi bahkan ada SMPIT di 

daerah Bekasi yang Demontrasi itu menjadi kegiatan ekstrakurikuler mereka. 

 

 Perkataan mereka “…ajaran tentang pengkafiran/pembid’ahan..” tentunya yang mereka 

maksud adalah radio Rodja. Sungguh ini adalah tuduhan dusta yang mengatasnamakan 

Salafi/Wahhaby. Sungguh tidak pernah Salafi (mereka menyebutnya Wahhabi) 

membid’ahkan apalagi mengkafirkan secara sembarangan, banyak syarat yang perlu 

dipenuhi untuk memvonis seseorang itu kafir. Apalagi mengenai Syaikh Abdul Qadir 

Jailani –rahimahullah- , beliau adalah seorang ulama Salaf yang sangat membenci 

Syirik dan Bid’ah, namun sekarang banyak yang mengaku menjadi pengikutnya akan 

tetapi mereka gemar melakukan perbuatan Syirk dan Bid’ah.  

 

Perlu diketahui Takfir ada 2 (dua) Takfir Mujmal (umum) dan Takfir khas, mungkin 

pentolan-pentolan PKS tidak mengetahuinya lantaran kurang menuntut ilmu (mungkin 

sibuk dengan demontrasi dan orasi). Contoh: Berdo’a kepada kuburan itu perbuatan 



6 

 

4. PKS menyadari sepenuhnya bahwa dirinya seperti juga organisasi yang lain, bukanlah kelompok 

yang ma'shum. Ia hanyalah sekumpulan manusia yang bisa melakukan kesalahan, maka untuk hal-

hal yang tidak menjadi kebijakan partai tetapi di lapangan dinilai telah menimbulkan masalah di 

tengah sebagian ummat, kami mohon maaf lahir dan bathin. PKS tetap berkomitmen untuk 

mendengar serta menerima nasihat, agar terjadi ishlah, agar ukhuwwah Islamiyah dapat terjaga 

guna menguatkan ukhuwwah wathoniyah dan ukhuwwah basyariyah
13

. PKS menyadari bahwa ada 

pihak-pihak tertentu yang suka mengadu domba di antar ummat
14

, yang tidak senang bila ummat 

Islam berukhuwwah, sehingga dapat berperan lebih produktif untuk mewujudkan NKRI yang 

berdaulat jaya dan raya di tengah persaingan global itulah NKRI yang baldatun thoyyibatun 

warobbun ghafur. Untuk itu PKS, juga berharap dari pihak yang lain, selalu siap untuk berta'awun, 

saling tabayyun, mengokohkan silaturahim, untuk menghentikan penyebaran fitnah dan 

menggantinya dengan ukhuwwah, untuk menghentikan pecah belah di antara ummat agar berbagai 

komponen ummat lebih dapat berta'awun untuk merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar bagi 

masyarakat di Negara tercinta Republik Indonesia
15

. 

                                                                                                                                                                                         
kufur namun kita tidak dapat memvonis setiap pelakunya adalah Murtad dan Kafir, 

sungguh memerlukan persyaratan yang ketat dalam hal ini. BAHKAN, Ulama PKSlah yang 

gemar melakukan Takfir secara ta’yin (seperti disebutkan pada catatan kaki No. 5) 

Tidak perlulah menuduh dengan tuduhan kosong, berkacalah pada tokoh kalian. 

 
13
  Dengan kebesaran hati PKS ini maka kami menulis kritikan ini, semoga tokoh-tokoh 

PKS dan kader-kadernya dapat berbesar hati sehingga mau bertobat dari segala 

kesalahannya, serta mengumumkan kepada umat agar umat ini tidak terjerumus ke 

dalam penyimpangan-penyimpangan yang telah mereka (PKS) buat selama ini. 

 
14
  “suka mengadu domba di antar ummat”? inilah kedok musang berbulu tangkis, rampok 

teriak maling, lempar batu lalu melarikan diri, Mengada-ada dalam hayalan. Justru 

merekalah yang selalu menjadi penghalang dakwah Tauhid dan Sunnah dan mengadu 

domba serta menipu umat dengan membuat opini bahwa Wahhabi adalah aliran sempalan 

yang sesat dan menyesatkan agar umat ini menjauh dari Dakwah Tauhid yang mulia 

ini, salah satu bukti nyata adalah tulisan mereka (DPP PKS) ini yang ada di depan 

pembaca, yang mereka sebarkan di media masaa Republika dan Jawa Pos tertanggal 1 

Oktober 2007. Naudzubillah…. sungguh hina apa yang mereka lakukan. 

 
15
  Inilah bualan PKS berikutnya dengan dalih “menciptakan maslahat yang besar, 

mewujudkan NKRI yang jaya dll…”. Lalu lihat apa yang tokoh-tokoh PKS perbuat 

diatas mimbar-mimbar, surat kabar dan apa yang dibahas diantara murabi-murabi 

kecilnya itu? Mereka menghibah penguasa NKRI dan membakar emosi masyarakat, mereka 

berdemontrasi dan menamakannya Jihad. Perhatikan bagaimana cara menasehati 

penguasa sesuai dengan syari’at Islam, Rasulullah � bersabda: 
’Barangsiapa yang ingin menasihati penguasa, maka janganlah menampakkannya terang-

terangan. Akan tetapi, hendaklah mengambilnya. Lalu menyampaikannya empat mata 

(berkhalwat dengannya). Jika ia menerimanya, maka itu yang dicari. Dan jika tidak 

menerimanya, maka ia telah menunaikan kewajibannya’.” (HR. Imam Ahmad dalam 

Musnadnya 3/403-404, Ibnu Abi Ashim dalam As Sunnah (Lihat Dzilalalil Jannah Fi 

Takhrijis Sunnah 2/521 dan Al Albani menyatakan,”Isnadnya shahih dan rijalnya 

tsiqat.”) 

 

Bandingkanlah dengan metode yang digunakan PKS! Coba renungkan, apakah dengan 

membongkar aib penguasa diatas mimbar maka penguasa tersebut akan bertobat ataukah 

hanya akan membakar emosi umat belaka dan menimbun hasad yang membara di dada-dada 

kaum muslimin?! Bukankah mendoakan kebaikan untuk mereka lebih besar maslahatnya 

daripada menghujatnya?! 

 

Demontrasi, apakah ini ada maslahatnya?! Mereka mengeluarkan kata-kata laknat 

kepada Israel dan Yahudinya dari mulut-mulut mereka, namun apakah ini hanyalah 

kata-kata yang dapat dikeluarkan dari mulut yang berbusa, sedangkan mereka ridho 

akan produk utama Yahudi yaitu demontrasi, Ingatkah mereka akan kisah Abdullah bin 

Saba’ Al Yahudi Asy Syi’i memprovokasi umat untuk berdemontrasi dan agar membunuh 
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Demikianlah klarifikasi ini disampaikan, in uridu ilia al ishlaha ma ishtatho'tu wa ma taufiqi ilia billah 

alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu.. 

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Jakarta, 15 Ramadhan 1428 H 27 September 2007 

Ir. H. Tifatul Sembiring 

Presiden PKS 

KH. DR. Surahman Hidayat 

Ketua Dewan Syariah Pusat PKS 

                                                                                                                                                                                         
Utsman bin Affan �? Masih ingatkah mereka akan sejarah pencetus Demontrasi 

pertama dalam Islam yang dipelopori Yahudi? Kini mereka (PKS) telah mengikuti 

jejak Yahudi tersebut, hingga jika Yahudi memasuki lubang Dhof (sejenis biawak) 

maka mereka akan mengikutinya juga?! Siapakah yang sedang bermain dengan lumpur 

demokrasi yang sejatinya adalah buatan Yahudi, sedangkan mulut-mulut mereka yang 

berbusa itu senantiasa melaknat Yahudi?! 

 

 

Akhir kata saya memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang sedap, semua ini bukan karena 

hasad dan dengki , melainkan hanya karena rasa cemburu yang besar terhadap pelecehan Syari’at Islam 

yang dilakukan umat Islam sendiri. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. 

Bekasi, 1 Shofar 1429 H. 

Abu Khonsa Daud Al Ayyubi Al Bakashi 

daud_al_ayyubi@yahoo.com 


